Referat fra bestyrelsesmødet den 2. juni 2021
Deltager: Lise Retbøll (LR), Jarl Thiesen (JT), Max B. Frederiksen (MBF) og Hans Jørn Christensen (HJC)(ref.)
Afbud fra: Freddy S. Christensen (FSC)

1. Godkendelse og opfølgning af referat af lokalrådsmødet d. 8. april 2021
Godkendt
2. Opfølgning på dialogmødet med Teknik & Byggeudvalget d. 13. april 2021
a. Området ved Mennesket ved Havet Se næste punkt.
b. Helhedsplanen
Lokalrådet kan ikke acceptere af den besparelse der er opstået i forbindelse med den
tekniske udarbejdelse af planen bruges til andet formål.
Lokalrådet mener beløbet skal anvendes nu til at gøre området ved Mennesket ved Havet
bedre egnet til det store publikum der kommer samt gøre adgangsforholdene bedre for
handicappede. Det bør ikke afvente hvad Fimus end måtte ønske at bruge området til.
Lokalrådet fastholde besparelsen anvendes på opstart af helhedsplanen, startende med
området ved Mennesket ved Havet, da vi allerede har leveret 3 borde bænkesæt til brug for
handicappede, der som det se ud nu, ikke har særlig gode adgangsbetingelser.
c. Planstrategi 2022 – 2034
Lokalrådet har de indkomne forslag in mente når vi skal komme med kommentarer til
Kommuneplanen 2022 - 2034
d. Beach Volley banen
LR oplyser at EK tager fat på Kystdirektoratet endnu engang for at få tilladelse til at flytte
Volley banen.
MBF laver lige en kontrol af hvor banen er placeret i dag, og det tages op på næste møde.
e. P-forhold på pladserne langs Sædding Strand.
Lokalrådet retter henvendelse til udvalget, hvor vi endnu engang fastholder at der bør
indføres tidsmæssige restriktioner for parkering med Autocampere, campingvogne og
varevogne.
Der må højst parkeres i 4 timer og det skal være forbudt at parkere fra kl. 22.00 til kl.
07.00.
f. Camino ved Vadehavet
Ruter før og efter Den Kulturelle Rute skal sluttes sammen med DHR. LR oplyser at EK er
åben herfor. Vi arbejder videre hermed.
Havnens rute, her vil S-F L gerne betale for at henvisning til DHR bliver indarbejdet i
havnens sidste QR-kode, så rutegængerne på havnen vises videre til DHR.
LR tager kontakt til havnen eller hvem det nu måtte være, der er ansvarlig for havneruten!
g. Røde flag Sædding Strand
Esbjerg Kommune skal rykkes for svar vedrørende varslingssystemet i forbindelse med de
Røde flag.
MBF laver kontrol af hvornår det røde flag er oppe. Og så tager vi den herefter.
h. Forurening af Fovrfeld bæk
JT laver fotodokumentation af forureningen (alm. Kloak tilledning) Vi tager spørgsmålet
op senere.
LR rykker EK for oplysninger om hvornår det nye varslingssystem tages i brug!!
i. Etablering af nødhjælpstræ/suttetræ i vort område
Der arbejdes videre hermed på næste møde

3. Opfølgning på møde med Økonomiudvalget d. 6. maj 2021
a. Henvendelse til ØK
Lokalrådet beklager den behandling vi fik. HJC udarbejder oplæg.
Lokalrådet bakker op om den kritik der er rejst af Lokalråd Øst i pressen, da vi har samme
oplevelse
4. Ønsker til budget 2022
a. Der skal afsættes penge til Lysregulering Sædding Ringvej - Håndværkervej eller
Smedevej
b. Der skal afsættes penge til Stien ved Fovrfeld Engvej hæves
c. Der skal afsættes penge til Etablering af plads til Modelflyveklubben i forbindelse med
Mågehøjen
d. Ganske vist uden for vort område. Men
Der skal afsættes penge til en tunnel forbindelse ved Gravlundvej under Hjertingvejen, så
der skabes en sikker forbindelse fra Mågeparken og Esbjerg Strand for både cyklende og
gående. Her er den ene mio. kr. som man agter at tage fra Helhedsplanen for at etablere
et helleanlæg ikke acceptabelt.
LR udarbejder skrivelse til EK herom.
5. Facebooksiden
MBF Siden er oprettet.
LR skriver et indlæg på siden der opfordrer brugerne til at bruge siden og samtidig henvise til
Hjemmesidens mulighed for at skrive til formanden via kontaktsiden.
6. Hjemmesiden
HJC orienterede om at denne nu var opdateret så de enkelte undersider er til at gå til på samme
måde.
7. Økonomi
a. Hvad er der af kommende udgifter
Der kommer en regning fra Webitall på hjemmesidens til rettelser
Der Kommer udgifter til diverse møder
Eventuelt udgifter på at komme på havnens QR-kode
8. Næste møde
Afventer
9. Evt.

